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Vážení spoluobčané,
původně jsem se v tomto úvodníku chtěl věnovat
přicházejícímu jaru a záležitostmi s tímto příjemným
obdobím spojenými, ale protože se letošní zima drží
zuby nehty a jen tak to asi nevzdá, vrátím se ještě
jednou krátce zpět. Pokud si dobře pamatuji, k prvnímu spadu sněhu došlo někdy v půli října loňského
roku, k tomu poslednímu (doufejme) minulý týden.
V součtu tu máme hnedle pět dlouhých měsíců, po
které bylo naše město pokryto sněhovou pokrývkou.
Tato skutečnost na jedné straně udělala radost dětem, romantikům a vyznavačům zimních sportů, na
straně druhé přikreslila nejednu vrásku na čele lidem
zodpovědným za zimní údržbu našich komunikací,
chodníků, parkovišť a ostatních ploch. Rád bych tímto poděkoval všem členům technické čety města a
pracovníkům zaměstnaným v rámci programu veřejně prospěšných prací, kteří jim v jejich úsilí zdatně
sekundovali. Mnohdy to nebyla práce jednoduchá,
stačí si představit 8 hodin práce s komunální technikou, či s obyčejnou lopatou, mnohdy ve velmi brzkých ranních nebo nočních hodinách, kdy si většina z
nás hoví u televize nebo už spí.

A nyní z trochu jiného soudku. Po únorovém plesu
města jsme v březnu zorganizovali již 3. ročník lyžařských závodů „O pohár města Svoboda nad Úpou“,
kterých se tentokrát zúčastnilo kolem 50-ti závodníku, včetně dětí, které mají svou vlastní kategorii, a
seniorů, kterých se každým rokem přihlašuje více, a
pro které příští rok vypíšeme samostatnou kategorii
také, aby jim nebylo líto, že odcházejí ze závodů bez

medailí. Po závodech následoval odpoledne tradiční
karneval masek, kterého se letos zúčastnil rekordní
počet malých i velkých nadšených lyžařů. Myslím, že
se všem zúčastněným tento den náramně vydařil a
trochu předčasné rozloučení s paní zimou proběhlo i
tentokrát ve velkém stylu.

úvodní slovo
A nyní v krátkosti o tom, co čeká naše město v nejbližší době. V těchto dnech probíhá výběr zhotovitele
na akci „Rekonstrukce školní jídelny u ZŠ“, realizace je plánována na dobu školních prázdnin tak, aby
během školního roku nebyl omezen provoz jídelny.
Na přípravě rekonstrukce pracujeme již rok, po zmapování zoufalého a roky neřešeného stavu budovy
byla vyhotovena projektová dokumentace, vystaveno
stavební povolení a začátkem léta začneme s pracemi tak, aby byl v září provoz jídelny znovu obnoven.
Je jen škoda, že město bude muset vynaložit nemalé
finanční prostředky, cca 5 mil. Kč, na opravu budovy,
která tu stojí pouhých 20 let. Platíme zde za nekvalitní
práci tehdejšího zhotovitele a nekompetentní přístup
tehdejšího vedení města ve věci přejímky díla a uplatnění případných záruk. Další akcí, která nás čeká,
je demolice bývalé šatlavy za radnicí, a s tím spojené opravy zadní stěny radnice. Materiál z demolice
šatlavy použijeme do základu při rozšíření parkování
před budovou základní školy a výstavby nového plotu školní zahrady. S realizací počítáme též v letních
měsících. Školní jídelna není jediným objektem ve
vlastnictví města, který dosloužil. Stejně tak je na tom
otopná soustava v domě s pečovatelskou službou. V
současnosti vybíráme firmu, která zpracuje projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele díla tak, aby
do zimy byla rekonstrukce topení v DPS hotova. Co
se týče menších akcí, na jaře, pokud nějaké přijde,
dokončíme revitalizaci parku na Pietteho náměstí vy-
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sazením okrasného živého plotu a instalací laviček
a zahájíme výstavbu doplňujících zábavních prvků
stezky Via Piette na Muchomůrce, na které nám byla
přidělena dotace z Programu obnovy venkova.
Jednoznačně největší akcí, která nás v tomto roce
s největší pravděpodobností čeká, je výstavba tolik
chybějící sportovní haly. Po několikerém projednávání této akce na jednáních zastupitelstva města a
konzultacích s odborníky a provozovateli podobných
sportovních zařízení v okolních městech, byla opět
vypracována projektová dokumentace pro výstavbu
této haly, na jejímž základě bylo vystaveno stavební
povolení. Nyní nás čeká výběr zhotovitele stavby a
rozhodnutí o nastavení způsobu financování nejen
stavby, ale i budoucího provozu haly. Tímto tématem
se bude zabývat mimořádné jednání zastupitelstva
města v dubnu. Pokud dojdeme ke shodě a zároveň
proběhne příznivě soutěž na zhotovitele stavby, může
být hrubá stavba hotová do zimy, na jaře budeme
halu přebírat. To vše samozřejmě za ideálních podmínek, vše záleží na tom, jakou cenu město výběrovým řízením na zhotovitele vysoutěží.
Tolik tedy k předpokládaným akcím města v tomto
roce. Přeji vám všem, aby už konečně dorazilo tolik
očekávané jaro, abychom se také konečně trochu
ohřáli a potěšili sluníčkem.
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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zprávy z města a z radnice

Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti

V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea dámy Magdaléna Doleželová, Herta Hrabicová, Anna Průchová,
Zdeňka Oravcová, Zdenka Císařová, Helena Lešková
a pan Stanislav Hofman. Přejeme jim do dalších let především hodně zdraví.

25.5.2013
1.6.2013
8.6.2013
16.6.2013

Svoboda : Starý Rokytník
Pilníkov : Svoboda
Svoboda : Bohuslavice
Trutnov „C“ : Svoboda

17,00
17,00
17,00
17,00

Svoz velkoobjemového odpadu

Finanční příspěvky 2013

Rada města schválila na prvním lednovém jednání dokument Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města
na kulturní, sportovní, vzdělávací a sociální aktivity v
roce 2013. Celé znění těchto pravidel včetně formuláře
žádosti je možné stáhnout z webu města (sekce aktuality) nebo vyzvednout na radnici u tajemnice MěÚ. Posledního dubna končí přijímání žádostí, tedy
v úterý 30.4.2013 do 15,30 hodin.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

pořádá Disco Club Deprese ve
Svobodě nad Úpou v neděli
28.4.2013 od 15hod.
Na programu bude
diskotéka pro děti,
soutěže o ceny a
vyhodnocení nejhezčích
masek.
Neváhejte a vezměte své dětičky
na bezvadnou maškarní party.

zápas
Svoboda : Malé Svatoňovice
Černý Důl : Svoboda
Svoboda : Dolní Kalná
Svoboda : Trutnov „C“
Lampertice : Svoboda
Svoboda : Libeč
Svoboda : Bílá Třemešná „B“
Hostinné „B“ : Svoboda
Svoboda : Úpice „B“
Libotov : Svoboda

Lyžařské závody 2013 – výsledky

Třetí ročník lyžařských závodů „O pohár města Svoboda nad Úpou“ se uskutečnil v sobotu 9. března ve svobodském lyžařském areálu Duncan.
Zde nabízíme čtenářům výsledky závody ve všech kategoriích.
Dívky
poř.

st. č.

1.

20.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

18.
17.
12.
11.
14.
15.
16.
13.
19.
21.

I.kolo

II.kolo

celkem

Fleischerová Aneta

23,7

24,31

48,01

Bartoňová Kateřina
Bartoňová Kristýna
Holcová Edita
Dostálová Dita
Fialková Sára
Škrdlantová Petra
Špetlová Adéla
Souralová Lucie
Chrástecká Dana
Novotná Nikola

24,58
25,99
26,78
26,51
27,75
28,32
29,56
33,77
33,1
54,95

25,36
26,28
26,61
27,01
27,62
28,19
30,47
32,42
34,71
53,65

49,94
52,27
53,39
53,52
55,37
56,51
60,03
66,19
67,81
108,6

I.kolo

II.kolo

celkem

24,37
24,81
24,95
24,98
25,75
26,44
26,72
26,88
28,67
29,45
31,19
30,61
34,17
33,71
37,87

24,05
25,22
25,24
25,58
26,24
26,62
26,65
26,93
28,57
28,97
31,15
32
34,33
35,34
37,66

48,42
50,03
50,19
50,56
51,99
53,06
53,37
53,81
57,24
58,42
62,34
62,61
68,5
69,05
75,53

Chlapci

Rozpis zápasů SK MFC Svoboda
- jaro 2013
datum
30.3.2013
7.4.2013
13.4.2013
17.4.2013
21.4.2013
27.4.2013
1.5.2013
5.5.2013
11.5.2013
19.5.2013

Tradiční svoz velkoobjemového odpadu od občanů
proběhne v sobotu 27.4.2013. Více informací dále v
novinách.

začátek
16,00
16,30
16,30
ST-17,00
17,00
17,00
ST-17,00
14,00
17,00
17,00

poř.

st.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

40.
39.
45.
42.
26.
43.
33.
46.
36.
41.
44.
34.
28.
30.
31.

Dominik Rohrbach
Jan Pikl
Matyáš Ptáček
Jonáš Hrušovský
Tomáš Kraus
Lukáš Volman
Jiří Horák
Matyáš Rolenec
David Fialka
Lukáš Sršeň
Tobie Škvrna
Timotej Karlík
Denis Ziegenfuss
Adam Špetla
Šimon Nosek

výpis z usnesení Rm
16.
17.
18.

29.
25.
38.

poř.

st. č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
5.
2.
6.
4.
3.

poř.

st. č.

1.
2.
3.
4.
5.

25.
32.
36.
27.
30.

Vojtěch Kalaš
Ondřej Stránský
Adam Nosek

4
36,57
40,39
46,94

40,53
39,05
49,56

77,1
79,44
96,5

I.kolo

II.kolo

celkem

23,54
23,88
25,77
26,48
29,42
33,58

23,29
23,66
25,3
26,56
30,37
35,53

46,83
47,54
51,07
53,04
59,79
69,11

I.kolo

II.kolo

celkem

22,75
22,73
23,02
23
23,43

22,52
22,6
22,89
23,11
22,98

45,27
45,33
45,91
46,11
46,41

Ženy
Dostálová Simona
Bušová Michaela
Horáková Alena
Kopecká Bára
Dudková Šárka
Hájková Martina

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

24.
26.
34.
22.
20.
33.
28.
31.
21.
29.
23.
35.

Holub Petr
Řežábek Jiří
Kašpar David
Slabý Petr
Kadrmas Petr
Kapucián Jan
Hrušovský Tomáš
Rolenec Zdenek
Špetla Jiří
Fleischer Norbert
Bena Horst
Novotný Jiří

Muži
Bena Michal
Horáček Petr
Hynek Petr
Sršeň Radek
Vydra Oldřich

23,75
23,98
24,3
24,31
24,69
25,25
25,05
24,91
25,45
23,88
26,78
54,25

23,88
24,64
24,51
24,65
24,83
24,57
24,79
25,17
24,75
28,59
26,49
62,95

47,63
48,62
48,81
48,96
49,52
49,82
49,84
50,08
50,2
52,47
53,27
117,2

čarodejnice

I letos proběhne tradiční Pálení čarodějnic, a to v úterý
30. dubna 2013 na městském stadionu ve Svobodě. V
době zpracování tohoto vydání novin ještě nejsou známy podrobnosti, každopádně plakát s pozvánkou na
Pálení čarodejnic bude včas zveřejněn po městě v průběhu dubna.

Výpis usnesení z 49. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 27.02.2013
USNESENÍ č. RM/806/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh programu 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne
13.3.2013 (viz příloha originálu zápisu) s doplněním o bod 10 - Rozpočtové opatření č.1/2013 (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/807/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou projednala
aktuální informace starosty ohledně plánované opravy spodní cesty do
Janských Lázní a s ní spojené revitalizace náměstí (viz zápis) s tím, že
se k otázce plánu revitalizace náměstí rada vrátí, až bude vyřešena
otázka odvodnění povrchových vod z tělesa komunikace a přilehlých
chodníků.
USNESENÍ č. RM/808/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost správce domu pana Šestáka o zabezpečení vchodových dveří
do bytového domu čp. 510, protože se v domě již několikrát vyskytl
spící několikrát trestaný bezdomovec s tím, že rada pověřuje stavebního technika Ing. Hanuše, aby prověřil stav vchodových dveří a předložil
radě návrh řešení.
USNESENÍ č. RM/809/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 808/14 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, o
výměře 262 m2.
USNESENÍ č. RM/810/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
členy hodnotící komise, jejich náhradníky a zapisovatelku na hodnocení podaných nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce

školní jídelny u ZŠ ve Svobodě nad Úpou“, a to:

p.č.

člen

náhradník

1
2
3
4
5

Ing. Václav Jiránek
Ing. Jiří Špetla
Martin Vlášek
Jiří Vlček
Ing. arch. Roman Žatecký

Ing. Jan Hanuš
Mgr. Jan Hainiš
Bohuslav Krčmář
Ing. Věra Javůrková
Ing. Josef Hůrka

Zapisovatelka: Ing. Ivana Balcarová
USNESENÍ č. RM/811/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přidělení uvolněného bytu č. 45 v Domě s pečovatelskou službou, a
to podle aktuálního pořadníku nejprve nabídnout přidělení bytu paní
Janě Bejrové. Pokud pí Bejrová přidělení bytu odmítne, další žadatelkou v pořadí je paní Marta Bönschová - trvale bytem Horní Maršov (v
tomto případě musí žadatelka dle pravidel uhradit ve lhůtě jednorázový
příspěvek ve výši 80.000 Kč). Pokud by pí Bönschová přidělení bytu
odmítla nebo neuhradila ve stanovené lhůtě jednorázový příspěvek,
dalším žadatelem v pořadí je pan Zdeněk Dubský.
USNESENÍ č. RM/812/49/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh odpisového plánu na nově pořízený majetek příspěvkovou organizací Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou - automobil
Peugeot Partner v pořizovací hodnotě 319.900 Kč (viz příloha originálu
zápisu) včetně aktualizace rekapitulace plánu účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2013 (navýšení čtvrtletního odvodu do rozpočtu zřizovatele za poslední čtvrtletí roku 2013).

Výpis usnesení z 50. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 04.03.2013
USNESENÍ č. RM/813/50/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku ve výši 24.000,-Kč bez DPH za vedení procesu otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku Novostavba tělocvičny

ve Svobodě nad Úpou na p.p.č. 847 v k.ú. Svoboda nad Úpou“ od
Regional Development Agency se sídlem Panská 1492, Rychnov nad
Kněžnou, IČ 701 57 855.
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výpis z usnesení zm

Výpis usnesení z 15. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konané dne 13.03.2013
USNESENÍ č. ZM/216/15/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou
dne 13.3.2013 doplněný o body:
bod 11) - Prodej bytové jednotky č. 510/1 v domě čp. 510
bod 12) - Budova bývalé radnice
USNESENÍ č. ZM/217/15/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze zasedání paní
Mgr. Zinu Rutarovou a pana Mgr. Zdeňka Rolence.
USNESENÍ č. ZM/218/15/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou
ze dne 12.12.2012 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/219/15/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 11.12.2012 do 12.3.2013 a
dále zprávu o plnění usnesení z 14. zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/220/15/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 117/512/2012 (viz příloha originálu zápisu) na pozemky p.p.č. 526/2, 526/3, 527/2 a 527/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou od České republiky - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
USNESENÍ č. ZM/221/15/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) darování budovy bez čísla popisného nebo evidenčního – zemědělská
stavba na st. p.č. 271 v k.ú. Svoboda nad Úpou společnosti JAPIO, spol.
s r.o., se sídlem Horská 145, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 492 86
846.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města podpisem darovací smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na nemovitost dle bodu a) tohoto usnesení s tím, že lhůta pro uzavření
darovací smlouvy je do 30.4.2013.
USNESENÍ č. ZM/222/15/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou odkládá
a) projednávání žádosti o prodej pozemku p.p.č. 378/2 v k.ú. Maršov

II, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 113 m 2 z důvodu ověření
informací o parcelách, které tvoří zahrádkářskou kolonii za domem čp. 3
v ulici Pod Rýchorami a v jejichž prospěch je třeba zřídit věcné břemeno k
výše uvedenému pozemku.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
b) vedení města, aby oslovilo společnost ENERGO PLUS CZ za účelem
zřízení věcného břemene k části pozemku p.p.č. 128/3 v k.ú. Maršov II,
po které vede místní komunikace v lokalitě Pod Rýchorami.
USNESENÍ č. ZM/223/15/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti paní Evy Tlachačové o prodej částí pozemků p.p.č.
89/24 a p.p.č. 380 v k.ú. Maršov II kolem jejího domu čp. 154 v lokalitě
Pod Rýchorami dle geometrického plánu č. 197-209/2013, protože je
nutné aktualizovat zveřejněný záměr prodeje částí pozemků v rozsahu dle
nového geometrického plánu.
USNESENÍ č. ZM/224/15/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 1/2013 (viz příloha originálu zápisu).
Objem celkových příjmů i výdajů v rámci tohoto rozpočtového opatření
činí 70.000,-Kč.
USNESENÍ č. ZM/225/15/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej bytové jednotky č. 510/1 v budově čp. 510 na st.p.č. 135 v
k.ú. Svoboda nad Úpou včetně podílu jednotky na společných částech
domu v hodnotě 510/7189 a dále prodej podílu v hodnotě 510/7189
na pozemcích st.p.č. 135, p.p.č. 147/1, p.p.č. 147/2 a p.p.č. 147/3,
vše v k.ú. Svoboda nad Úpou paní Markétě Fraňkové, bytem Braniborská
562/D, 289 24 Milovice.
b) prodej dle bodu a) tohoto usnesení za nabízenou cenu ve výši
163.570,-Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 7 dnů od podpisu
kupní smlouvy a návrh na vklad učiní prodávající, tedy město do 7 dnů
od připsání finančních prostředků na účet města. V případě, že kupující
neuhradí kupní cenu řádně a včas, poskytne město kupujícímu dodatečnou 10-ti denní lhůtu k uhrazení kupní ceny, jinak je oprávněno od této
smlouvy odstoupit.
c) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení za cenu
dle bodu b) tohoto usnesení do 30.4.2013

inzerce

svoz velkoobjemového odpadu 2013

6

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
A KOVOVÉHO ŠROTU
Ve Svobodě nad Úpou budou v sobotu 27. 4. 2013 přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad
postupně dle harmonogramu na těchto stanovištích:
8.00
10.00
8.00
8.00
11.00

–
–
–
–
–

11.00
13.00
11.00
11.00
14.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

-

parkoviště u Národního domu
Maršov II naproti autobusové zastávce
Rýchorské sídliště u výměníku
Sluneční Stráň u čp. 302
Nový Svět

Po naplnění kontejneru bude kontejner vyměněn za prázdný.
Do těchto kontejnerů odkládejte věci, které svými rozměry není možné umístit do popelnic. Jsou to zejména
starý nábytek, koberce, linoleum, matrace, nefunkční sporáky, pračky, kočárky, kola, apod.
Velkoobjemový odpad bude možné předat do kontejnerů pouze v časech dle harmonogramu, proto žádáme
občany, aby odpad neodkládali na stanovištích například již v pátek apod. V tomto ohledu byla požádána o
součinnost Policie ČR – svobodské obvodní oddělení, které nám přislíbilo pomoc při svozu velkoobjemového
odpadu.
Zaměstnanci MěÚ budou po celou dobu nakládání na jednotlivých stanovištích kontrolovat, zda odpad
odevzdávají skutečně svobodští občané (takže pro jistotu občanské průkazy s sebou). Majitelé nemovitostí
sloužících k rekreaci se prokážou dokladem o zaplacení poplatku za odpady za rok 2013.
Spolu se sběrem velkoobjemového odpadu bude probíhat i sběr kovového šrotu.
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projekt živá příroda ve škole

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu
Naše škola získala již druhé „evropské peníze“. Podařilo se nám zorganizovat projekt zaměřený na přírodovědu
a přírodopis. Zde předkládám několik důležitých informací o projektu :
Základní informace o projektu Živá příroda ve škole
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0055
Název projektu: Živá příroda ve škole
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.20 Zvyšování kvality ve vzdělávání Královéhradeckém kraji II.
Název a číslo oblasti podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2013
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2014
Poskytovatel: Královéhradecký kraj
Výdaje projektu: 912 702,64 Kč
Realizační tým projektu
Hlavní manažer I.:		
Mgr. Jan Hainiš
Hlavní manažer II.:		
Ing. Josef Taláb
Finanční manažer:		
Lenka Peprníková
Správce biolaboratoře:		
Michal Krtička
Odborný pracovní klíčové aktivity - tvorba vzdělávacích
materiálů pro biolaboratoř:
Mgr. Zina Rutarová
				
Mgr. Dagmar Rolencová
				
Mgr. Jan Šváb
Odborný pracovník klíčové aktivityVedení zájmové útvaru : Bc. Lucie Ševčíková
				
Michal Krtička
Cíl projektu: podpora zájmu žáků Základní školy ve Svobodě
nad Úpou o přírodovědné předměty prostřednictvím aktivit
v oboru zoologie
Cílová skupina: hlavní cílovou skupinou jsou žáci Základní
školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou,okres Trutnov
Klíčové aktivity: A/ Biologická laboratoř ve výuce
		
B/ Zájmový útvar – Příroda ve škole
Průběh projektu:
1/ příprava místnosti biologické laboratoře
Během měsíce ledna probíhala úprava bývalého
přírodopisného kabinetu. Bylo nutné kabinet vystěhovat,
vymalovat a nalepit tapety, připojit umyvadlo na vodu a
odpad, provést drobné zednické práce a zajistit úplně
novou elektrickou instalaci.
2/ zahajovací konference projektu
Oficiální zahájení projektu proběhlo v pondělí 28.ledna
2013 v učebně přírodopisu na naší škole. Celkem se
tohoto zahájení zúčastnilo 38 pozvaných hostů.
3/ zvířata a jejich „domečky“
V únoru jsme zakoupili několik druhů zvířat včetně
jejich obydlí. Díky pomoci městského úřadu jsme mohli
dopravit zvířata z Trutnova k nám do Svobody nad Úpou.
4/ vybavení biolaboratoře
Laboratoř jsme vybavili nábytkem, který jsme měli ve
škole. Nově jsme zakoupili lednici na krmivo, skříň na
krmivo a podestýlku. Zároveň jsme nechali na míru
vyrobit regál pro umístění všech akvárií a terárií. Pro

odbornou výuku jsme zakoupili nový digitální mikroskop
a máme v plánu naší biologickou laboratoř vybavit ještě
notebookem, diaprojektorem a promítacím plátnem.
5/ zájmový útvar
Od února pilně pracují dva zájmové útvary, jejichž hlavní
náplní je péče o naše zvířata a zároveň rozšiřování si
vědomostí o přírodě vůbec. Díky projektu jsou oba
zájmové útvary zdarma a navštěvují je žáci naší školy i
sousední školy v Janských Lázních.
6/ výukové materiály
Díky projektu vznikne celá řada nových učebních
materiálů včetně nástěnných panelů.

Mgr. Jan Hainiš – ředitel školy

zápis dětí do MŠ
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Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
Kostelní 560, PSČ 542 24,
příspěvková organizace, IČO 75017032
tel./fax 499 871 109, 499 871 247 mob. 731 481 922, e-mail : skola.svoboda@volny.cz
www.zssvoboda.eu

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov oznamuje, že zápis
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 se uskuteční v období

od 29.4. 2013 do 3.5.2013 do 16,00 hod.
Zákonný zástupce dítěte, který bude mít zájem o umístění dítěte do mateřské školy se dostaví pro žádost a
odevzdá ji vyplněnou ve výše uvedeném termínu. Zároveň přinese očkovací průkaz dítěte a rodný list dítěte.
Je nutno přihlásit všechny děti, které nastoupí v průběhu celého školního roku tzn. od září 2013 do června
2014
Kriteria pro přijetí dítěte do mateřské školy:
Dítě bude přijato k předškolnímu vzdělávání do Základní
školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov v
závislosti na níže uvedených kriteriích:

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky a děti s odkladem školní docházky
2. Děti, které mají trvalé bydliště ve Svobodě nad Úpou od
nejstaršího po nejmladší
3. Děti, které nemají trvalé bydliště ve Svobodě nad Úpou od
nejstaršího po nejmladší

Ve Svobodě nad Úpou 8.4.2013

Mgr. Jan Hainiš – ředitel školy
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Miscellanea

Antonín Tichý

Tak jako na divadle údajně není malých rolí, tak i
ty nejnepatrnější události v dějinách mohou mít pro
někoho význam docela zásadní. A právě z drobných
rozmanitostí se skládá celkový obraz historie, té místní,
stejně jako té velké, všeobecné. Jednou z takových malých svobodských záhad je existence ochranné kapličky
na severním úbočí Kravího vrchu v lukách při cestě na
Rýchory, ze které se do dnešní doby zachovaly jen nízké
zbytky obvodového zdiva z přírodního kamene a naštěstí i pár starých fotografií. Dlouhou dobu nebyl znám
ani rok jejího postavení, ani komu je zasvěcena. Příliš
světla nepřinesla ani dobová pohlednice s malůvkou
uznávaného rakouského krajináře Jung – Ilsenheima
s nápisem „Vzkříšení“. A přitom stačilo docela málo –
otevřít starou německou kroniku města Svobody nad
Úpou z let 1837 - 1914, uloženou v státním okresním
archivu v Trutnově a poprat se s rukopisem tehdejšího
kronikáře, používajícího pro nás téměř nečitelnou novogotickou kurzívu zvanou kurent. Obecní písař Josef
Finger junior vylíčil okolnosti kolem postavení kapličky
na dvou hustě popsaných stranách poměrně zeširoka
počínaje rokem 1595. Od té doby byla podle poznámky nalezené v účetní knize majitelů městských polností
z roku 1820 lokalita obhospodařována. Tenkrát šedesát majetných měšťanů zakoupilo společně od Schaffgotschkého hraběcího panství Maršov (rozuměn stav
v roce 1820) tak zvaný „Kalchgut“, dnešní Kraví vrch.
Obnos nebyl uveden. (Na jiném místě kroniky je uvedeno jméno prodávajícího Šebestiána Kelcha i částka
650 tolarů). Kupující si pravděpodobně rovnoměrně
rozdělili pole a neobdělávanou půdu sestávající z lesa
a pastvin, dle tehdejších poměrů méněcennou, nechali ladem. Tu si potomci střídavě pronajímali zpravidla
jako pastviny. Výnos z nájmů byl hrazen a zúčtováván
do městské pozemkové pokladny až do roku 1848. Pozemková kniha se složkou původního výměru se v době
válečných událostí v 17. a 18. století ztratila. Část plochy lesů a pastvin o rozloze 43 jiter a 516 čtverečných
sáhů byla při Josefínském vyměřování nově spočítána
jako celek na 77 jiter a 1586 čtverečných sáhů a označena parcelním číslem 529 (sic! - pravděpodobně jen
špatně přečtené 574 stabilního katastru). V roce 1849
bylo 12. října celé zboží rozděleno geometrem Pormem

z Pilníkova na jednotlivé podíly. Pozemkový účetní pan
Franz Hübner z čp. 44 je pak rozlosoval mezi 60 dědičných měšťanů jako jejich soukromé vlastnictví po předcích. V jejich prospěch vyzněl i tři roky trvající soudní
proces, vyvolaný zbytkem nemajetných občanů, kteří se
tímto řešením cítili poškozeni. Už při vyměřování pastvin na Kravím vrchu byla se zřetelem na zdejší nepříznivé povětrnostní podmínky vyčleněna v místě zvaném
„Kalchbusch“ plocha 22 čtverečných sáhů na výstavbu
ochranné kaple jako úkrytu při bouřkách a lijácích a
zakreslena do katastrální mapy. Až do roku 1870 se
však nenašlo dost finančních prostředků na její realizaci. Teprve v roce 1871 bylo postavení ochranné kaple
iniciováno vdovou po kloboučníkovi Annou Fiedlerovou, majitelkou nemovitosti čp. 46 ve Svobodě nad
Úpou, na její náklady s dobročinnými příspěvky dalších
měšťanů. V neděli 3. září 1871 na svátek Anděla Strážce byla - květnatými větami kronikáře: „za slavné vlády
Jeho Výsosti císaře Františka Josefa I. a Jeho Svatosti
papeže Pia IX. naší velebností děkanem páterem Wenzelem Fuchsem při organizovaném procesí od místního
kostela a za hojné účasti věřících, dokončená a obrazy
vyzdobená kaplička slavnostně vysvěcena“. Město reprezentovali: starosta Josef Finger čp. 69, radní Johann
Thim čp. 109, radní August Tippelt čp. 22 a zastupitelé Anton Hübner čp. 5, Franz Stiller čp. 26, Johann
Ettrich čp. 38, Franz Miksch čp. 48, učitel Josef Kahl čp.
53, Anton Gansel čp. 78, Johann Ettrich čp. 97, Josef
Hübner čp. 111 a Anton Frenzl čp. 112. Stavbu řídil
zmocněnec hlavní dárkyně Anny Fiedlerové, její bratr
Ferdinand Finger z čp. 69. Právě po této rodině, k níž
patřil i tehdejší starosta, se kapli dlouho říkalo Fingerova. Stavěli zednický mistr Anton Gansel čp. 78 a tesaři
Wenzel Pfluger čp. 128 s Ignatzem Fingerem čp. 65.
Zřizovací listina byla vyhotovena ve třech exemplářích, z
nichž jeden byl uložen v kapli, jeden v městském archivu a jeden v pamětní knize svobodské farnosti. Na místě s jedním z nejkrásnějších výhledů na malebnou část
východních Krkonoš s dominující Sněžkou jsou dnes jen
zarůstající rozvaliny. Nakonec malá byrokratická perlička k pousmání. Těch pár čtverečných pídí země jen
nepatrně přesahujících půdorys kapličky je dodnes majetkově spojeno s domem dávné donátorky.

Pohled na svobodské náměstí před koncem 19. století. Vpravo vystupuje dům čp. 46 radikálně přestavěný v roce
1900. * Kaplička na pohlednici s reprodukcí obrazu rakouského malíře Franze Xavera Jung – Ilsenheima.

Střípky z dějin: Miscellanea
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Neznámý pár na procházce u kapličky před II. světovou
válkou a Věra v předjaří na začátku 50. let 20. století.

Dvě amatérské fotografie zhruba z poloviny minulého století, kdy byla kaplička ještě relativně v pořádku.

Pan učitel Zdeněk Rejl pořídil první barevný diapositiv v říjnu 1957 a druhý o pár let později, krátce po jednom z destruktivních výbuchů podomácku vyrobené trhaviny iniciovaných místními uličníky. Kluci, styďte se!

To i vojáci československé armády, kteří tu v létě 1945 cvičili střelby, byli ohleduplnější. * Současný stav žaluje.

